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המרכזית ההתוועדות
השוכן "בלוודר", האירועים מרכז

איילון, בנתיבי דיין משה למחלף בצמוד
הנערכת המרכזית ההתוועדות את יארח

הגאולה למען האגודה ע"י שנה מידי
אור חמישי, ביום והשלימה. האמיתית
ישראלי רח' בלוודר, אולמי שבט, לי'

נוספים: לפרטים לציון. ראשון ,4 שמעון
.03-658-4633

משיח שכולה שבת השבת:
בשבת ישתתפו משפחות מאות
שכולה בשבת וארא, ש"פ הקרובה,

מטה ידי על המאורגנת השנתית משיח
הגדול ליום כהכנה באה"ק, משיח

רבנים, בהשתתפות שבט, י' והקדוש
חסידית באוירה ושלוחים, משפיעים

עיר שבירושלים רמדה במלון עילאית,
.03-9607-922 לפרטים: הקודש.

חינוך ערב
ביום אי"ה יתקיים חינוך", "ערב

"אור כנסת בבית הקרוב שלישי
א), (קומה 27 העבודה רח' הגאולה"
8:00 בשעה ים, בת התעשיה אזור
בדור ילדים חינוך בנושאים: בערב.
- בחינוך ומגבלות גבולות הגאולה,

לחינוך". הזהב ו"שביל מצוי, מול רצוי
לפרטים לנשים. מיוחדים מקומות

.054-9424-838 נוספים:

טובות חדשות
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המרכזיתהיכונו להתוועדות המרכזית להתוועדות היכונו
בלוודראור לי' שבט, מרכז האירועים בלוודר האירועים מרכז שבט, לי' אור

ב"ה

882 (20.1.12) ה'תשע"ב טבת כ"ה וארא, פרשת קודש שבת ערב

מילוליות והתרעות אזהרות כי משהתברר השבוע,
לפני כבר מעשית. לתגובה האות ניתן יעילות, אינן

בשליחות ואהרון משה הופיעו חודשים, מספר
ויחוגו עמי את "שלח בדרישה פרעה, בפני ה'

במפגש גם החמירו. רק הגזירות אך במדבר", לי
כעת קשוח. נותר פרעה "וארא", בפרשתנו השבוע
המכות". ל"עשרת לעבור אלא ברירה, נותרה לא

הנוגע כל כי בשרם, על ללמוד החלו ישראל אוייבי
המיצר וכל הקב"ה, של עינו בבבת נוגע בישראל,

רש! נעשה אלא ראש, נעשה לא לישראל
שלא המכות". "עשרת - החינוך לסדרת וכעת
משתדל לפיהן בעולמנו, הלחימה כללי עפ"י

לשמור כדי המתקפה, פרטי את להסתיר התוקף
הנה ההפתעה, גורם על
מודיע רבינו משה כאן
פרטי כל את לפרעה,

המקום, הזמן המתקפה,
משה וכו'. הנשק" "כלי
פרעה, את מראש מיידע

כנגדו, מהלך כל לפני
כל כאן שאין משום
כל אין לפרעה חשש,

ולהתחמק, לברוח סיכוי
מעשה הינם "המכות"

לברוח אפשר אי אלוקי,
היחיד המוצא מזה.

ה'. לציווי מוחלט ציות

מצרים וידעו
על נוחתות המכות

זו מצרים, ועל פרעה
וכו' כינים צפרדע, דם, מדהימה, בדייקנות זו אחר
היעוד לקראת מצרים קליפת את שוברות כשהן
מארץ ישראל בני עמי את צבאותי את "והוצאתי

הוי'". אני כי מצרים וידעו גדולים. בשפטים מצרים
כאשר רמה, וביד ממצרים יוצאים ישראל בני

מצרים, בתודעת רק לא נחקקות המכות" "עשרת
בני בתודעת גם אלא
עבור ובעיקר ישראל

שייעשה השימוש
הגאולה בשלב בהם

צאתך "כימי הנביא וכלשון והשלימה, האמיתית
הקדושות בשיחותיו נפלאות". אראנו מצרים מארץ

עלינו כי המשיח, מלך שליט"א הרבי מסביר
המכות", שב"עשרת החיובי העניין את להפנים

הדם במכת כהמחשה, ומשתמש שליחותנו, במילוי
לדם. הנילוס מי הפכו בה הראשונה, המכה

הנילוס מי וקריר. לח כיסוד מאופיינים בכלל מים
את מבטאים מצרים, של זרה כעבודה ששימש
הטומאה. שבכוחות והקרירות הלחות תכונת

האופייניות מתכונותיו הינה זו דקליפה קרירות
המנסה הקליפה זו בדרך". קרך "אשר עמלק, של

עניין לכל "קריר", להיות יהודי על לפעול
כלפיה. הגדולה הזהירות ומכאן שבקדושה

יש הזו הקרירות את
לדם! ולהפוך לבטל
להתלהבות לחיּות,

ה', בעבודת וחיוניות
צד את המאפיינות
יהודי על הקדושה.

הדבקים "אתם נאמר
חיים אלוקיכם בה'

דביקות היום". כולכם
חיות מביאה בקדושה
ה'. בעבודת וחמימות

טובות בשורות
אנו בהם אלה בימים

חיות לתוספת נדרשים
שעלינו הרי ה' בעבודת
ההתקשרות את לחזק

מלך שליט"א לרבי
בהפצת והתלהבות חיות לתוספת ובעיקר המשיח,

נמצאים אנו - הוא שתוכנה הגאולה, בשורת
וצריך ממש, הגאולה ובשלב המשיח בימות כבר
כבר שנמצאת רואים ואז העינים את לפתוח רק

ובפרט בפשטות, והשלמה האמיתית הגאולה
העליה חודש שבט, חודש מברכים בשבת בעומדנו
החודש המשיח, מלך שליט"א הרבי של לנשיאות

טובות, בשורות שיהיו - שבט בשמו, ניכר שתוכנו
המלאה התגלותו האמיתית, הטובה הבשורה עדי

ממש. ומיד תיכף כל, לעיני והמושלמת

הגאולה, בשורת בהפצת והתלהבות חיות לתוספת ובעיקר ה׳ בעבודת חיות לתוספת זקוקים כולנו
העינים את לפתוח רק וצריך ממש, הגאולה ובשלב המשיח בימות כבר נמצאים אנו - הוא שתוכנה

הקרירות את להפוך
משיח להתלהבות

הממשלה בהוראת והצבא, המשטרה כוחות השבוע עלו העשירית, בפעם
מחדש. נבנו כבר והבתים נשברים לא במקום אביחי״ ״מצפה את להחריב

קדימה ממשיכים



רואים מתמיד, יותר היום

גלויים! ניסים
המשיח מלך שליט"א לרבי בפניה
והדרכה עצה ברכה, בבקשת
הקודש אגרות באמצעות

1900-508-770 הברכות: למוקד חייגו
www.igrot.com האינטרנט: באתר או

אלפים: שהצילה המשיח מלך הוראת
צדקה וקופת החת"ת ספר החזקת

- והתפילין המזוזות בדיקת
האחרונים החודשים בי"ב נבדקו לא אם

תניא תהלים חומש

שיחיו ודבורה מענדל מנחם לר'
שארף

ה' בצבאות החייל - הבן להולדת
מתוך טובים, ולמעשים לחופה לתורה, לגדלו ויזכו
בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן של הרחבה

ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

שתחי' סיגל בת שתחי' נופר הנערה
אמיתית חירות מתוך - לביתה שתחזור

ממש ומיד תיכף

בהתגלות והשלימה, האמיתית הגאולה זמן של ובאופן
ממש ומיד תיכף המשיח מלך שליט"א הרבי

טוב מזל לזכותברכת

  
    

    
    

     
    
     
     
   

 
   

ישראל לבני אמור לכן
ג) ו, (שמות

שנאמר שבועה לשון אלא "לכן" אין
עלי". לבית נשבעתי "ולכן ג) א, (שמואל
וזאת ישראל, את שיגאלם הקב"ה נשבע
הדין מדת שמא משה יירא שלא כדי
מתחת אתכם והוצאתי גאולתן, תעכב

מצרים. סבלות
רבה) (מדרש

מורשה לכם אותה ונתתי
ח) ו, (שמות

בני "..ועתידין הזוהר: בספר נאמר
בעולם עזות מלחמות לעורר ישמעאל
בהם, וילחמו אדום, בני עליהם ויתאספו
וישלטו לירושלים, סמוך וגם ביבשה בים,
תמסר לא הקודש ארץ אך באלו, אלו

אדום. בני בידי

מקצה אחד עם יתעורר הזמן ובאותו
בה וילחם הרשעה רומי על העולם
עמים שם ויתאספו חודשים שלושה
בני כל יתאספו אשר עד בידיהם ויפלו
ואזי תבל, קצווי מכל עליהם אדום
(ישעיה שכתוב כמו הקב"ה עליהם יתעורר
מכן ולאחר וגו'", בבצרה לה' זבח "כי לד)
וגו'", הארץ בכנפות "לאחוז נאמר מה
(מארץ ממנה ישמעאל בני את וישמיד
ולא למעלה כוחם כל את וישבור ישראל)
אלא העולם אומות על עליון כח ישאר
שנאמר הוא לבדו, ישראל עם של כוחו

ימינך". יד על צלך "ה'
אהפוך אז "כי ג) (צפניה נאמר זמן אותו ועל
בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל
יד) (זכריה ונאמר אחד", שכם ולעבדו ה'
אחד", ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום

ואמן. אמן לעולם ה' ברוך
וארא) (זוהר

מוצש"ק הדלק"נ חורף שעון לפי

5:42 4:26 ירושלים
5:43 4:40 תל-אביב
5:41 4:30 חיפה
5:45 4:45 באר-שבע
5:43 4:40 ניו-יורק

ה' אני כי - ה' אמר כה 
א) כט, - כה כח, (יחזקאל

   
דק' 5 ,8 שעה שלישי, ליל 

שלישי ביום  

העמים לכל אחת שפה

בשנה, עשר האחד חודש את מברכים זו בשבת
ג): א, (דברים בתורה נאמר עליו שבט, חודש הוא

באחד חודש עשר בעשתי שנה בארבעים "ויהי
התורה". את באר משה הואיל לחודש...

חודש בראש דהיינו זה, ביום כי מבארים חז"ל
השבעים לכל התורה את רבינו משה תירגם שבט,

על (רש"י להם" פירשה לשון "בשבעים לשון.
הפסוק).

ישראל כל הרי זאת? עשה מה לשם ולכאורה
שלושים את לכבוש והלכו הקודש, לשון אז דיברו
תהיה שלא באופן ישראל, מארץ המלכים ואחד

התורה? את לתרגם צורך היה מי ולשם נשמה, כל
זאת לעשות היה יכול צורך, היה אם ואפילו

רגע שכל בעצמו, רבינו משה ולא אחר מישהו
נעלה שהוא חודש בראש ועוד מדוד, היה מזמנו
זה ביום לעשות לא נהגו שיש עד רגיל חול מיום

נשים. ובפרט מלאכה

האנושות שפת הקודש לשון
דיברו בבל) (מגדל הפלגה דור לפני והביאור:
א פרק מגילה (ירושלמי הקודש בלשון כולם

מחטא רק א). יא, בראשית ברש"י הובא ט. הלכה
לא "אשר וההתחלקות, הפירוד נוצר הפלגה דור

שונים, לשונות ונוצרו רעהו", שפת איש ישמעו
אחד. ה' וקדושה, לאחדות ההופכי מצב

בארץ", אחד כ"גוי המוגדרים ישראל של עניינם
גם אחד הוי' את אחת, תורה ע"י להמשיך הוא
אחדות. נעשית הגשמית בארץ שגם "בארץ",
גרם אחד, בהוי שמרד הפלגה דור זאת לעומת
יש מכך וכתוצאה בעולם, והתחלקות לפירוד

לשון. שבעים

מלשון משה ידי על התורה לתרגום הכוונה וזוהי
המשיך הוא בכך כאשר לשון, לשבעים הקודש
פירוד של במקומות גם הקודש, לשון - אחדות
ידי על אחד, ה' יורגש שם שגם לשון. שבעים -

אחת. תורה

משה ידי על דווקא
רבינו משה ידי על להעשות מוכרח היה זה עניין

טעמים: משני אחר, ע"י ולא
התכללות שתהיה תורה, מתן של חידושו זהו א.
רבינו, משה דווקא התחתונים. עם העליונים של
ושכל, חכמה של ביותר הגבוהה במדריגה בהיותו
לשון. לשבעים עד עצמו את להשפיל צריך היה

עד אחדות להמשיך יכול רבינו משה רק ב.
מטה "למטה לרדת כי אחר. ולא הפירוד, למקום
גבוה "גבוה עצמו שהוא מי רק יכול - ביותר"

לתלמיד עמוק רעיון להסביר שבכדי כשם ביותר".
ביותר. גדול בחכם צורך יש חלש,

העולם על להשפיע
חודש בראש חלה רבינו משה של זו פעולה
החודש ימי כל את בתוכו הכולל יום שבט,

של החיות את בתוכו כולל האדם שראש כשם
יום את גם כולל זה שיום מכאן הגוף. אברי כל
קדושת כבוד של ההילולא יום בשבט, העשירי
י' בין השייכות את ומדגיש אדמו"ר, וחמי מורי
רבינו משה העתיק בו חודש, ראש ליום - שבט
הקודש מלשון התורה את הראשון, ישראל נשיא
בכל דמשה "אתפשטותא גם כך לשון, לשבעים
דור, שבכל משה - ס"ט) תיקון זוהר (תיקוני דרא"

ופנימיות גליא של עמוקים הכי בעניינים העוסק
גליא בין תורה, "מעתיק" זה עם ויחד התורה

- ביותר למטה עד שונות ל"שפות" פנימיות, ובין
וכו'. שנשבו תינוקות עבור

שתי של התכללות אחד. מכל נדרשת זו הנהגה
בנגלה העמוקים בעניינים להתייגע יחד: הקצוות
אלא אמות בד' להסתגר לא בשעה ובה וחסידות,
מוגבלת שאינה הנהגה ובזכות העולם. עם לעסוק
מנוגדים, קווים שני כוללת אם כי בלבד, אחד בקו

משיח ידי והשלמהעל האמיתית לגאולה זוכים
ממש. בקרוב צדקנו,

וארא, פרשת שבת שיחת פי (על
תשנ״ב) שבט, חודש ראש

מלך דבר

וארא פרשת

וארא

למען האגודה ע"י: יו"ל
והשלימה האמיתית הגאולה

ציק זמרוני הרב עורך:
רחימי יצחק אדמיניסטרטיבי: מנהל
פרישמן בנצי המערכת: רכז
רווה מנחם משלוחים:

3084 ת.ד. הגאולה, עיר בת-ים ,10 ברדיצ'ב
03-657-3816 פקס: 03-658-4633 טל'

רומני ש. צילום בחזית: המשיח מלך שליט"א הרבי תמונת
hageulacom@gmail.com אימייל:
www.hageula.com אינטרנט:

www.moshiach.net
4-16896-5 הדואר בנק ח-ן

השבת לוח



חב"ד של היהודי ספר בית המקום:
ימים שלשה הזמן: צרפת. בגרנובל,

הלימודים שנת פתיחת לאחר
הנוכחית.

עצום, הוא הלחץ כאלה ברגעים
כל עושים והצוות המוסד מנהלי
כל את לקלוט כדי שביכולתם

ללא יעבור שהכל ולוודא הילדים
קבוצת מגיעה יום באותו תקלות.
למקום שהופנתה חדשה תלמידים
שמוסיף מה היהודי, המרכז ע"י

ללחץ.
המפקחת בוחרת זה בעיתוי ובדיוק
בית בשער להופיע (הלא-יהודיה)
מפקחת בידי וסיור... לביקור הספר

ביטול או לאישור המפתחות זו
לימודי מורי משכורות תקציב כל

בידי המתוקצבים החול
המדינה.

הרם, מעמדה למרות
בית מנהלת ניגשת

לחיאני, בת-שבע הספר,
המנהל של רעייתו
הרב בעיר, והשליח

ומתנצלת לחיאני, יחיא
היא שאין כך על המפקחת בפני
הסיור. את איתה לערוך פנויה

אשמח אז שבועיים, בעוד "תשובי
פנייך"... את לקבל

הטעות. גודל התברר מכן לאחר רק
המתמחים אנשים עם בשיחות

למנהלים נאמר נסיון ובעלי בתחום
להוות יכול לביקורת הסירוב כי

כל לעצירת לכשעצמה עילה
עצמה היא אם יודע, "מי התקציב.

אישי"... באופן נפגעה לא
שאירע מה על מספר לחיאני הרב

התחזיות כל "למרות בהמשך:
את לגלות הופתענו השחורות,

שוב שבועיים כעבור מפחקת אותה
מבקשת כשהיא הספר, בית בשער
והמבנים האוכל בחדר סיור לערוך

שלידו.
היא מדוע הופתענו די בתחילה
אך בכיתות, הסיור על מוותרת

בהמשך. התבררה זו פליאה
בו המטבח לתוך נכנסה כשהיא
נתקלה היא הארוחות. מוכנות
מלך שליט"א הרבי של בתמונה

המשיח.
הטבח, גיום, למר לפנות בחרה היא
ושאלה במקום העובד הלא-יהודי

כאן? עושה הזו התמונה מה אותו
היא אם השיב, הוא הזו? "התמונה
כאן. הייתי לא אני כאן הייתה לא

את שיפצו שנים, כחמש לפני
לאחד אותי שלח והמנהל המבנה,

משהו. להביא המבנים
שבסוף לי, לומר שכח רק הוא

ענק בור יש מבנה באותו המדרגות
מטרים. כמה של

שאני לפני ורגע לתומי, הלכתי
אני הבור... לתוך משים מבלי פוסע
אני בי, ננעצות עיניים זוג מרגיש
עוצר אינסטינקטיבי ובאופן נעצר
הזו. לתמונה העיינים את ומסבב
שלו העיניים את הרגשתי פשוט

הבחנתי רגע באותו אותי. עוצרות
נס. לי שאירע והבנתי הגדול, בבור
המנהל למשרד חזרתי

חד הודעה תוך
אתה "אם משמעית:

לעבוד שאמשיך רוצה
את מעביר אתה כאן,
למטבח, הזו התמונה
כל נמצא שאני היכן

היום"...
ומיד הדברים את שמעה המפקחת
מאוד אדם באמת הוא "כן, הגיבה:

נחמד".
אותו" מכירה את מהיכן "מה?
לחיאני. שבע בת אותה שאלה

שבועיים לפני מאיפה? פירוש "מה
הכיתות בכל סיור כאן לי עשה הוא

סיור הספר. בית על לי והסביר
נחמד". מאוד

לחיאני גב' ידעה לא הראשון ברגע
הזה. המשפט את לעכל כיצד

100 הוא? היה שזה בטוחה "את
יורק..." בניו בכלל הוא אחוז?

יורק, בניו הוא שכעת להיות "יכול
ולא עצמו, הוא שבועיים לפני אבל
את הספר בבית כאן לי עשה אחר

הסיור".
את אישרה שהיא בלבד זו לא
מפקחת אותה אלא התקציב,

להגדילו שצריך כך על עמדה אף
בבית הלימודים לטובת משמעותית

הספר".
הספר, מבית המפקחת משיצאה רק

לחיאני, הזוג בני לעצמם הרשו
בבכי ולפרוץ הכיתות לאחד להכנס

והקלה... שמחה �של

שמואל בנימיני הרב מאת:
דווקא התורה! בכל כופר הוא הרי - גואלם עצמו הקדוש-ברוך-הוא אלא לישראל משיח אין האומר
לבוא הגאולה חייבת מדוע העולם. בתוך אלוקים את שמגלה זו היא גשמי, כאדם משיח של מלכותו

בני־אדם? בלי לשלמותו להגיע יכול אינו העולם וכי אדם? על־ידי דווקא

בשר-ודםמשיח - דווקא בשר-ודם דווקא - משיח
האדם לבריאת הסיבה להבנת לכאורה, נוגעת זו שאלה
הבריאה לסוד ובעצם בעולם, עם-ישראל של ותפקידו

כולה.
את ה'תניא' - בספרו מבאר מליאדי, זלמן שניאור רבי
הקדוש- של ורצונו 'תאוותו' מילוי שהיא הבריאה, מטרת
יהיה זה עולם ושדווקא וחומרי, תחתון פיזי, עולם שיהיה שרוצה ברוך-הוא,
ואף – כמו שלו, העוצמה במלוא ויתגלה יאיר שבה 'דירה' יתברך. לו 'דירה'

לאמת. כיסוי אין שם העליונים מהעולמות – יותר
כמלא שנראה עולם האמת, על שמסתיר עולם שיהיה לו' 'בא שלנו: ובשפה
ומתוך הגבלותיו, עם להתמודד שיצטרכו 'נבראים' יהיו עולם ובאותו רוע,
העולם יהיה מזה כתוצאה אשר האבסולוטית, האמת את יגלו הללו המגבלות
העליונים- בעולמות כמו בעצמו, הבורא את במוחש יראו בו מקום - 'דירה'

יותר. חזקה בעוצמה ואף רוחניים,
לו להיות ברוך-הוא הקדוש "נתאווה ב'מדרש': לראשונה מוזכר הדבר
את בראתי "אני - ש'טוען' השקרי שבעולם היא, תאוותו בתחתונים". דירה
הבית בעל שיש המוחלטת האמת תתגלה חס-ושלום, אלוקים" ו"אין עצמי",

הקיימת. המציאות כל את שברא

העולמות חיבור – היהודי
- הרוחני הרובד את פיזית-חומרית מציאות בתוך לגלות כדי אולם,
הכולל דבר יחד. משניהם המורכב שלישי למשהו זקוקים האלוקית, האמת
הפיזי בעולם ונמצא חי הוא זאת עם ויחד אלוקית-רוחנית מציאות בתוכו

מגבלותיו. על
- הרוחני-אלוקי הרובד בין מיזוג בו שיש היהודי, אצל ישנה זו ומעלה
יכול הוא דווקא ולכן שלו, הגוף - הארצית המציאות לבין שבו, הנשמה

המוגבלת. הפיזית המציאות עם האין-סופי האלוקי האור את לחבר
הרוחנית שהישות אלו אצל יותר בפועל ובא מתבטא זה, שחיבור אלא
אלו, צדיקים חוץ. כלפי שנראית עד הגשמית ישותם על גוברת שבהם
לבורא בטלים הם ודם, בשר היותם למרות הדורות, שבכל ישראל ונשיאי

לעין-כל. בעולם מציאותו את מגלים ובזאת בגלוי, יתברך

מלאך ולא אדם
ישות או מלאך ולא ודם, בשר אדם, הוא שהגואל הסיבה בעצם זוהי
שיא את בתוכו המשלב ודם, בשר אדם, הוא המשיח, כלשהי. רוחנית
החי האנושי, המין שלימות היותו עם יחד ביותר. גבוהה נשמה - האלקות
דווקא לקדוש-ברוך-הוא. מוחלט באופן בטל הוא הגשמי, בעולמנו דווקא
הרבדים בין החיבור - הכל ומטרת הנעלה התפקיד את לבצע יכול זה אדם

מושלם. באופן הגשמית למציאות השכינה והורדת כך, כל השונים
יהיה הוא המילה. של הפשוט במובן גם העם את ינהיג המשיח, אדם, אותו
וכמו הסנהדרין. - השלטון מערכת וראש כולו, והעולם ישראל עם של המלך
התורה) (בדרך בה לילך ישראל כל יכוף . . המשיח "המלך הרמב"ם שכותב
את יקבץ המקדש, בית את יבנה הוא ה'". מלחמות וילחם . . בדקה ולחזק

ביחד". השם את לעבוד כולו העולם את "יתקן גם והוא ישראל נידחי
כפי תכליתו, אל העולם את להביא יכול המשיח מלך דווקא סיכום:
בו אופן באותו הגאולה את פועל הוא הקדוש-ברוך-הוא. ורצה שנתאווה
"נחה שעליו גשמי אדם לגשמיות. הרוחניות בין שילוב – עשוי עצמו הוא
פעולה רק אינה לשלמותו, העולם בהבאת שלו היכולת ולכן השם", רוח
עם אנושית פעולה של שילוב אלא הארצית, מהמציאות המנותקת ניסית,

שבו. העצום האלוקי הכוח

עכשיו נפלאות בגאולה מושגים לומדים

ליום פרק טבת היומי ברמב"ם שיעור מורה ליום פרקים ג'
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ומשיחי המשיח מלך

הוא האוטונומיה לתוכנית בנוגע הדיבור עצם
בארץ- שיש זה הקודש. וחילול ה' חילול

להם בנוגע זה הרי ומצוות תורה שומרי שאינם יהודים ישראל
מלחמה תכריז ישראל שממשלת המדובר כאן אבל בפרטיות,

ותורתו. ה' נגד גלויה
תשנ"ב) שבט (י'
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ה' נגד מלחמה
הנשיאות, יום לקראת ההכנות את עורכים ה', צבאות ילדי

שבט. י'-י"א
ומשיחי" המשיח "מלך בשם מיוחדת חוברת להוריד, ניתן
המשיח. מלך שליט"א מהרבי והנהגות פתגמים -
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המסחרי במרכז חסידות לומדים

למתחייב לדאוג כוחות יש
על המוטלת האחריות גודל על להעיר ...מחובתי
אשר וכל הציבור עסקני על ובפרט הקהילה, חברי
ישראל בני אחינו של החיוניים לצרכים ער לבו
הקדש, טהרת על החינוך - לראש ולכל במחנם,
שיטפלו אנשים הקהילה בני בין בינתים למצוא
לסידור כוונתי בפועל, הזאת החיונית הבעיה בפתרון
בשביל ובין והנוער הילדים בשביל בין קודש, לימודי
עליו לקחת המתאים המדריך שיימצא עד המבוגרים,

החינוך. אחריות את
בטרוניא בא הקב"ה "אין ז"ל רבותינו מאמר פי ועל
בריותיו), על טענות מחפש לא (=הקב"ה בריותיו" עם
הרי הקדש, טהרת על הכשר חינוך שדורש וכיון
בהשתדלות הדרוש את למלא אפשריות שיש בודאי

המתאימה. ז׳י)והתאמצות (מאגרת

הטובים הדברים מקור
בקפידא הענינים תולה אשר במכתבו לקרות נבהלתי
והלואי וכו' כו' להקפיד מעניני זה אין כי שלי, ח"ו
וברוחניות, בגשמיות הטובים המאורעות כל בי שיתלו

אלו... בין יהיה הוא שגם יצליחו יתברך והשם
ב׳תרפ) (מאגרת

התפילה נוסח שינוי
במאוד, הדבר נכון חב"ד, לנוסח השינוי אודות כותב
לשנות מותר אחר, במקום המבואר פי על והנה
האר"י לנוסח סתם ומספרד לספרד אשכנז מנוסח
אבל חב"ד, חסידי בו שמתפללים הנוסח הוא שהוא
לתמיד, הנוסח לשנות הוא, יחליט אם ובכן להיפך, לא

צדקנו משיח שליט"א, הדור נשיא מדברי

בגליון הפרסומים תוכן על אחראית המערכת אין

שבע, בבאר ב' בשכונה המסחרי המרכז בלב
וגאולה, משיח מרכז לפתיחת שנה מציינים
במה החנויות, אחת מתוך במקום הפועל

בכל היהדות אור הפצת של רוחני למרכז שהפך
תמימים" "תומכי ישיבת של סניף - הסביבה

קליפא. ירמיהו הרב של בהנהלתו בעיר הפועלת
"בתפקידי דבוש. יוסף מנהל במקום הפעילות את
לנהל ההצעה אלי הגיעה הישיבה, מצוות כחלק

- מספר הוא - החדש במרכז הפעילות את
יום יום רואה אני וב"ה למים לקפוץ החלטתי

של בברכתו בפעילות משמים והסיוע הליווי את
המשיח. מלך שליט"א הרבי

משפחת של ביוזמתם החל הכל כי לציין חשוב
מרכז שבבעלותם בחנות לפתוח שהחליטו גלם,
נשמת לעילוי השכונה, צרכי על שיענה רוחני

המדרש בית של שמו מכאן וברכה, חיים הוריהם
חיים"". "ברכת

שואבת אבן
שואבת לאבן הפך המקום אחרי, שנה כיום,

במקום מתקיימים שיעורים האוכלוסיה. למגוון
כך השונים. לצרכים מותאמים והם יום, מידי
שעדיין כאלו לצד דתיים, אנשים לראות ניתן

נוער השלישי, הגיל ואנשי צעירים כאלה, אינם
חסידות. ללמוד המחפשים ואברכים וצעירים

אצלנו בשיעורים שהתחלנו הדברים "אחד
שיעור כל שלאחר הוא גדולה, הצלחה בו ורואים

יוצר הדבר קודש. ספר המשתתפים בין מוגרל
מזכים כשאנו בפרס, לזכות רצון של אוירה

הרבי של הוראתו את לקיים המשתתפים את
ספרים", מלא "בית במבצע המשיח מלך שליט"א

מתוך בביתו וללמוד להמשיך הזוכה יכול כך
נמשכת". "פעולה של באופן הספר

אחד לכל משיח
"בחגים יוסף: מספר עצמה הפעילות על

הסוכות בחג כך מיוחד, אופי הפעילות לובשת
משתתפים עשרות שמשכה ענק, סוכת נבנתה

הלולב על לברכה או הערב, בשעות להתוועדיות
היום. בשעות

תודעתית בפריצה אופיין האחרון, החנוכה חג
שהודלקה ענק חנוכיית עם השכונה, לתושבי
שירה בלוויית המסחרי, המרכז בלב ערב מידי

למעגלים... רבים שמשכו וריקודים
בהתוועדויות רב ענין מגלים בשכונה הצעירים
חסידי, ומועד חג מידי משיח. במרכז הנערכות
המשתתפים את המלהיב משפיע, למקום מגיע

ההזדמנויות באחת וגאולה, משיח בעניני בחיות
הספר מחבר מירושלים, ברוכמן יעקב הרב ביקר
ודרכו המרתק חייו סיפור על שיניים" בלי "אריה

"הקליפות". מעמקי והיהדות החסידות לאור
אצל רב עניין עוררו סיפוריו כי לציין מיותר
טובות החלטות קיבלו אף וחלקם הנוער, בני

והמצוות. התורה בשמירת להתחזק
בראש נועדה כולה, הפעילות כי לציין חשוב

הדבר הגאולה. בשורת להפצת להביא ובראשונה
בשיעורים, הנלמדים בתכנים הן ביטוי לידי בא
המתנוסס גדול משיח ודגל ה"יחי" בהכרזות והן

המבנה. מעל

הברכות צינור
של הקודש בשיחות הם מהשיעורים גדול חלק
על מיוחד בדגש המשיח, מלך שליט"א הרבי

שמעביר שיעורים מלכות", ה"דבר והבנת לימוד
שיחות לימוד העיר. תושב קרויטרו, שלום הרב
בנושא. ניכרת להתעוררות ב"ה גורמות אלו
כי האומרים באנשים פוגשים אנו פעם לא
להבין מצליחים הם שכזה שיעור לאחר רק

מצטרפים בעצמם ואף החסידית האמונה את
והשיעורים". התפילות לאחר "יחי" להכרזת

הינה במקום הפעילות כמה עד להבין רוצים אם
מהמקרה זאת ללמוד אפשר במיוחד, חשובה

דבוש: מספר עליו השבוע, רק שאירע
שלא ארוכה תקופה שלאחר לעצמי, "חשבתי
מלך שליט"א לרבי שאסע כדאי ב-770, הייתי
שבועות. כשלשה בעוד שבט י' לרגל המשיח
אך ימים, לשלשה רק "לקפוץ" תיכננתי אמנם

מלך שליט"א הרבי של לברכתו כששאלתי
קודש באגרות ברורה תשובה קיבלתי המשיח,

כמה עד לי נאמר בה רעא), עמ' חי, (כרך
בתוך לעוזבה, ואסור חשובה, הינה הפעילות
על להשפעת הצינור זהו כי נאמר אף המכתב
את לקרוא התרגשתי כולו. לאיזור הברכות

מהרבי לשליחות" "מינוי כמו רואה שאני המכתב
ומיד תיכף ויגאלנו יבוא המשיח מלך שליט"א

ממש.

המדרש בבית נוער בני עם דבוש יוסף


